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Gemensam information tillsammans med KPR

Uppföljning av tidigare behandlad fråga (från den gemensamma delen med KPR)
1.
Rehabiliteringslokalen – vad används den till?
Mats Elgström Ståhl skulle återkomma gällande om kommunens rehabiliteringslokal borde få
hyras även av organisationer och privatpersoner. Mats meddelar att lokalen används av
arbetsterapeuter och fysioterapeuter för träning av patienter. Eva Karlsson framför att
lokalen inte används hela tiden och undrar om uthyrningen är tillräckligt effektiv.

2.
Vad händer i centrala Knivsta kring byggnationerna?
Samhällsbyggnadschef Emma Lundberg informerar om vad som är på gång i centrum.
Gamla brandstationen: en viss ombyggnation har gjorts inomhus. Kommunens IT-avdelning
har flyttat dit.
Centrum för Idrott och Kultur (CIK): ska invigas i vår.
Virkesladan, Rosendahl fastigheter: försäljning av lägenheter pågår men ingen bygglovsansökan har lämnats in ännu.
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Alsike Nord, etapp 2: på måndag 24/9 beslutar samhällsutvecklingsnämnden om samråd.
Gamla Ica eller kvarteret Segerdal: det blir främst bostäder men lokaler i bottenplan, planerat
samråd i vinter.
Detaljplan för centrala Ängby: antogs av kommunfullmäktige den 15 augusti, överklagandetid
t o m tisdag 25/9.
Wåhlins: byggnation av c:a 200 hyresrätter pågår.
Översiktsplan: antogs i december 2017 men har överprövats. Kommunen väntar nu på
beslut från Mark- och miljödomstolen.

3.
Skötsel av Särstabadet
Särstabadet har varit mycket välbesökt denna heta sommar och anläggningen upplevs av
allmänheten som illa skött. Det finns inga omklädningsmöjligheter. Hur ofta städas badet?
Parkansvarig Josefin Edling informerar om att kommunal städning görs varje vardagsmorgon. Cafévärden städar också senare på dagen men denna sommar har folk varit kvar
även efter denna tidpunkt. På helgen städas anläggningen en gång per dag av värden.
Eva Karlsson framför att det står upp spikar på bryggorna. Det finns inga lekredskap för barn
utöver gungor. Hela anläggningen behöver en uppryckning.
Josefin Edling undrar om rampen för rörelsehindrade fungerar som den bör. Barbro
Gregorson har inte fått några negativa reaktioner på rampen. Information borde ges till
kommuninvånarna om att rampen finns.

4.
Socialnämndens besparingar
Frågan har ställts om hur socialnämndens besparingar drabbar olika funktionshinderområden. Mats Elgström Ståhl konstaterar att frågan är stor och komplex men att
besparingarna inte ska drabba brukarna. Man har inte dragit ner på personal men ökat
volymen inom vissa områden. Man försöker bli effektivare och kan t ex inte alltid ha
individuellt anpassad omsorg.
Barbro Gregorson framför att hon, under några månader med hemtjänst, fick nya besked
hela tiden från biståndshandläggaren. Detta förfarande borde medföra mycket merarbete för
handläggaren och verkade onödigt byråkratiskt. Mats svarar att det är positivt med kortvariga
beslut som ofta omprövas efter förändrade omständigheter.
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Rådet för funktionshinderfrågor
Dagordning, minnesanteckningar från föregående möte och uppföljning av tidigare
behandlade frågor
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

Inkomna frågor från HSO
1. Trygg Hemgång
Personer som skrivs ut från sjukhus, men är för sjuka för att kunna klara sig själva
och för friska för att bo på t.ex. korttidsboende, kan numera få s.k. Trygg Hemgång,
under hemtjänstens ansvarsområde. Rådet har ställt frågan hur kommunen tänker
klara Trygg Hemgång utan kompetent sjukvårdspersonal (undersjuksköterskor).
Mats Elgström Ståhl meddelar att målet är att personerna ska vara utskrivningsklara
efter tre dagar men att man inte klarar detta fullt ut. Rätt kompetens ska finnas bland
personalen men många byter tyvärr arbete och slutar. Många väljer att arbeta som
konsulter (sköterskor).
Mats känner inte igen att personer skulle ha drabbats av vårdskador vid Trygg
Hemgång. Hur många är missnöjda? Avvikelserna går numera till avdelningschefen
och kommunen arbetar med att bli en attraktiv arbetsgivare. Situationen blir svår om
sjuksköterskor endast stannar 3-4 månader men kommunen har få vårdskador och få
som klagar på verksamheten.
Mats ska prata med aktuell chef och undersöka förhållandena i frågan.

2. LSS-boenden – kontorsrum
En av lägenheterna på Lyckåsens LSS-boende används som kontor samtidigt som
personer med behov av LSS-boende står på kö för lägenhet. Detta kan även medföra
problem med sekretessen då obehöriga lättare kan läsa handlingar. Rådet anser att
frågan snarast måste lösas.
Mats Elgström Ståhl informerar om att kommunen har fått tillstånd för fem lägenheter
på boendet men inte för sex stycken. Eva Arvidsson undrar om man kan överklaga
detta. Mats informerar om att det är Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) som ger
tillstånd för denna typ av verksamhet.
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3. Önskemål om inrättande av ny tjänst som syn- och hörselinstruktör
Rådet skulle gärna se att kommunen inrättar en tjänst som syn- och hörselinstruktör.
Uppgifterna för en sådan skulle spänna över ett brett fält som att ge kunskaper till den
enskilda personen och träning i att använda hjälpmedel. Instruktören skulle också
kunna informera och ge råd till anhöriga och olika personalkategorier.
Barbro Gregorson framför att tanken med tjänsten är att den skulle vara en hjälp i
hemmet, personen skulle utbilda personal och hjälpa anhöriga. Brukaren skulle då
kunna bo hemma längre och det skulle innebära en samhällsbesparing. Barbro ser
ett stort behov av tjänsten.
Mats Elgström Ståhl har diskuterat saken med kommunens Medicinskt Ansvarig för
Rehabilitering (MAR) och båda ser behovet av tjänsten. Detta är dock en politisk
fråga och pengar finns inte för en sådan utökning av tjänster.
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Övriga frågor
Barbro Gregorson meddelar att hon kommer att flytta från Knivsta och att hon därför
kommer att avgå som representant i Rådet för funktionshinderfrågor.
Rådet tackar Barbro för den här tiden och önskar henne lycka till i framtiden.

5

Aktuellt i Knivsta kommun
Ordföranden konstaterar att det har varit val, att kommunfullmäktige kommer att ha
ett konstituerande möte i oktober och att budgeten 2019 kommer att behandlas på
mötet i november.
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Ekonomi
Ordföranden befarar att nästa år kommer att bli besvärligt ekonomiskt. Budgeten blir
troligen en förhandlingsfråga beroende på vilket styre som får makten.
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